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VESZÉLYHELYZET IDEJÉN ALKALMAZANDÓ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
MÁSODIK ÜTEMÉRŐL SZÓLÓ 484/2020. (XI. 10.) CÍMŰ KORMÁNYRENDELET 
HATÁLYA MÁRCIUS ELSEJÉIG MEGHOSSZABBÍTVA 

1.Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a koronavírus-járvány elleni küzdelem során 
alkalmazott védelmi intézkedések tovább maradnak érvényben: február 1. helyett 
március 1-jéig. A kormánydöntés következtében tehát a november elején kihirdetett 
korlátozásokkal legalább 4 hónapon át kell együtt élniük a magyaroknak. 
Ennek értelmében a Mozdulj, tél 2021.02.20-ára tervezett teljesítménytúra elmarad 
annak ellenére, hogy a zöld hatóság megadta az engedély a lebonyolításra. 

2. Megjelent az MTSZ OKT útvonal felújítási pályázata. (mtsz.org) Veszprém 
megyében 4 db rövid szakasz van, amely a kiírásban szerepel. Amelyik tagszervezet 
önállóan akar pályázni március 1-ig azt is megteheti, de lehet a VMTSZ keretében 
is a korábbi évekhez hasonlóan. (15 % levonás, előzetes és befejező fotó 
dokumentáció) A többi útvonal márciusban kerül kiírásra. Az OKT megyei 
konzorciumába 2021. 02. 25-ig lehet jelentkezni útvonal, fotók és jelzésfestő vezető 
megjelölésével. A többi útvonal felújítására márciusban - később megjelölt időpontig - 
lehet majd csatlakozni vagy önállóan pályázni. 

https://turistaterkepek.hu/jelzesfestes/ 

3. Minden év elején a tagszervezeteknek a tagdíját kell rendezni az MTSZ és a 
VMTSZ felé. 
- MTSZ – OTP Bank Nyrt. 11786001-20107790-00000000 (10ezer Ft 100 főig, a 
fölött 20000Ft), adategyeztető nyilatkozat, adatkezelési tájékoztató levélben. 
- VMTSZ – évi 2000 Ft az OTP Bank Nyrt. (Bankszámlaszám:11748007-20138949) 
bankszámlára átutalva vagy a VESZPRÉM MEGYEI TERMÉSZETBARÁT 
SZÖVETSÉG 8200 VESZPRÉM WARTHA VINCE U. 3. keddi 16-18 óra között 
személyesen. Adatközlés kitöltve (Határidő 2021.02.28) 

4. Minősítésekről: 2018-óta új MTSZ Minősítési Szabályzat van érvényben. Annak 
értelmében munka, teljesítmény és különböző túramódok is átszámíthatók és 
beírhatók az egyéni túranaplóba. Ezeket rövidítéssel kell beírni. A régi túrajelentés 
már nem igen alkalmas a pontszámításra, ezért ajánlatként küldtek egy újabb formát. 
Ezen kellene a minősíthető túrákat igazolni és arról könnyebb lenne az egyéneknek 
átmásolni. (A túravezető jogosult kitölteni!) A pontatlanság miatt ezért kellett 
visszautasítani a VMTSZ részéről a minősítés elismerését, mert nem lehetett 
ellenőrizni a pontszámítást. Küldöm a 2018-as minősítési szabályzat ide vonatkozó 
részét és a túrajelentéseket  
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